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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΗ 

                                              

 

Η επανεπέμβαση ή γνωστή και ως revision-ρινοπλαστική είναι η επέμβαση που διενεργείται 

προκειμένου να διορθωθούν λάθη ή/και παραλήψεις μίας ή και περισσοτέρων αποτυχημένων 

χειορυργικών επεμβάσεων. 

Η αποτυχία της ρινοπλαστικής μπορεί να σημαίνει κακό αποτέλεσμα στην εμφάνιση ή/και 

στην λειτουργία της. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να υποχρεωθεί ο ασθενής να υποβληθεί σε 

επανεπέμβαση (Revision Rhinoplasty). 

Όταν το αισθητικό αποτέλεσμα απέχει, ιδίως αρκετά, από αυτό που είχε αρχικά σχεδιαστεί, 

τότε η επέμβαση θεωρείται αποτυχημένη. 

Αποτυχημένη θεωρείται και η επέμβαση η οποία βλάπτει την φυσιολογική κινητικότητα του 

προσώπου η οποία είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου ιδίως κατά την συμμετοχή 

στην κοινωνική του ζωή, όπως είναι το γέλιο, η απογοήτευση, το δάκρυσμα ή το χαμόγελο. 

Μερικές φορές είναι τόσο εμφανές ότι έχει προηγηθεί επέμβαση στην περιοχή που 

επιβάλλεται η διόρθωση. 

Επίσης, σαφώς πρέπει να τονιστεί ότι εάν μετά από επέμβαση ρινοπλαστικής η αναπνευστική 

λειτουργία δεν είναι φυσιολογική, η επανεπέμβαση θεωρείται επιβεβλημένη και το αρχικό 

χειρουργείο ιδιαίτερα αποτυχημένο. 

Η επέμβαση 

Οι γενικοί στόχοι της επανεπέμβασης είναι ίδιοι με αυτούς της αρχικής επέμβασης αλλά 

πολλές φορές υπάρχουν περιορισμοί λόγω μεγάλης επιβάρυνσης από το πρώτο χειρουργείο. 

Έτσι ενώ η συζήτηση χειρουργού ασθενούς είναι αυτονόητο ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε 

κάθε ρινοπλαστική, στην επανεπέμβαση ο ρόλος αυτός είναι ακόμα σημαντικότερος διότι 

υπάρχουν πιθανότητες το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο ασθενής να μην είναι πλέον εφικτό 

λόγω της νέας κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ρινικός σκελετός. 

Ο χειρουργός της επανεπέμβασης, δυστυχώς, μερικές φορές είναι στη δυσάρεστη θέση να 

θέσει τον πήχυ χαμηλότερα και σαφώς πρέπει να ενημερώσει τον ασθενή γι’αυτό. 

Θέλοντας να δώσουμε μια εικόνα των πιθανών προβλημάτων και των πιθανών παρεμβάσεων 

θα διακρίνουμε κάποιες κατηγορίες: 



 

 

 Αφαίρεση μικρότερου τμήματος χόνδρου ή οστού κατά το πρώτο χειρουργείο, οπότε 

συνήθως προχωρούμε στην συμπληρωματική αφαίρεση. 

 Μετακίνηση μοσχεύματος σε λάθος θέση οπότε συνήθως η επανατοποθέτηση του ή η 

τοποθέτηση νέου στην σωστή θέση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. 

 Αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος οστού ή χόνδρου, οπότε απαιτείται η μετακίνηση 

των τμημάτων που έχουν μείνει σε νέα θέση, με καθήλωση και υποστήριξη για 

κάλυψη του ελλείμματος ή η χρήση μοσχευμάτων για τον ίδιο λόγο. 

 Σχετικά με τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούμε γενικά στις ρινοπλαστικές, να 

αναφέρουμε ότι συνήθως προτιμούμε να τα παίρνουμε από την περιοχή του 

διαφράγματος, εάν αυτό είναι δυνατό. Δυστυχώς στις επανεπεμβάσεις πολλές φορές 

είναι επιβεβλημένο να λάβουμε τα μοσχεύματα από τον χόνδρο του αυτιού ή από τον 

χόνδρο των πλευρών, λόγω του ότι το διάφραγμα έχει αλλοιωθεί, παραμορφωθεί ή 

αφαιρεθεί από το πρώτο χειρουργείο. 

 

Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900 


